
Endringer i kommuneloven og forvaltningsloven om rolleklarhet
med videre i kommunesektoren.
Høringsuttalelse

Bakgrunn
Rådet for Lindesnesregionen ba i møtet 14.12.07 ordfører i Marnardal, Helge Sandåker, om å
lage en felles uttalelse fra regionrådet. Høringsforslaget er laget ut fra debatten i rådet.
Lindesnesregionen består av kommunene Mandal, Lindesnes, Marnardal, Audnedal og
Åseral.

Uttalelse:
4 og 5 Habilitet for ledere og styremedlemmer og valgbarhet for
ordfører/varaordfører/rådmann/stedfortreder mv.

Departementet foreslår å oppheve forvaltningsloven § 6, første ledd, bokstav e som sier at
ledere og styremedlemmer i selskaper som er part i saken ikke blir inhabile hvis selskapet helt
ut er eid av stat og kommune. Forslaget vil medføre at daglig leder og styremedlemmer blir
inhabile når saker som gjelder selskapet skal behandles i folkevalgte organer selv om
selskapet er fullt ut eid av stat og kommune.

Departementet ber også om høringsinstansenes syn på hvorvidt det bør innføres
valgbarhetsbegrensninger for ordfører og varaordfører til styret i kommunale selskaper, og det
fremmes forslag om at rådmannen eller dens stedfortreder heller ikke kan være medlem av
styret.

Vurderinger:
Interkommunale selskaper blir ofte dannet fordi flere kommuner vurderer at de i fellesskap
kan gjøre en bedre jobb og ofte på en billigere måte. Da blir det noe spesielt at ledere og
styremedlemmer automatisk blir inhabile ved behandling i folkevalgte organer. Hadde
funksjonen blitt liggende innen kommunen ville ikke habilitetsspørsmålet vært tema.

Forslaget vil føre til en økning i antall tilfeller hvor politikere vil måtte erklære seg inhabile,
og dette vil kunne innvirke på eventuelt ønske om bruk av sentrale politikere i slike styrer og
råd.

Departementet bes vurdere om nytten av forslaget er større enn de negative virkningene.

I spørsmålet om valgbarhetsbegrensninger for ordfører og varaordfører mener regionrådet at
dette vil kunne ha klart negative konsekvenser. I noen sammenhenger vil kommunene ønske å
bli representert med de mest sentrale politikerne. Dette må det fortsatt være anledning til. Da
er det i tilfelle bedre at de samme personer eventuelt må erklære seg inhabile når saken
behandles i kommunens folkevalgte organer.

På vegne av rådet i Lindesnesregionen

Helge Sandåker
Ordfører i Marnardal


